
 

 

  

धनादेश, ऑनलाइन वेतन कायद्यास ससंदेची मजंुरी 
औद्योगिक के्षत्रातील कममचाऱयांचे वेतन धनादेशाद्वारे ककंवा थेट तयांच्या बँक खातयांत जमा 
करण्याबाबतच्या ववधेयकाला संसदेने बुधवारी मंजरुी ददली.  
 

या कायद्यामुळे वेतनाची ही पद्धत अवलंबण्याची िरज असलेले उद्योि ननश्चचत करण्याचा 
राज्य व कें द्राचा मािम मोकळा झाला आहे. वेतनातील पारदशमकतेसाठी हे महत्त्वाचे पाऊल 
असल्याचे मानले जाते. 
 

वेतन (दरुुस्ती) ववधेयक २०१७ ला बुधवारी राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजरुी ममळाली. या 
कायद्यानुसार रोजिारदातयाला कममचाऱयाच्या लेखी परवानिीमशवाय तयाचे वेतन धनादेशाद्वारे 
ककंवा थेट तयाच्या बँक खातयात जमा करता येईल. या ववधेयकाला लोकसभेत मंिळवारी मंजुरी 
ममळाली होती. 
 

कममचाऱयांना धनादेश ककंवा तयांच्या बँक खातयात वेतन जमा करणे आवचयक असलेली 
औद्योगिक व इतर आस्थापने ननश्चचत करण्याचा अगधकार या कायद्याद्वारे सरकारला ममळाला 
आहे.वेतनाचा हा मािम अवलंबबणे, आवचयक असलेल्या उद्योिांबाबत राज्यांना अगधसूचना काढता 
येईल. 
 

या कायद्यातील कलम २० नुसार कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सहा मदहनयांची कैद होऊ शकते. 
मशवाय कारखाना कायदा १९४८ नुसारही ननरीक्षक कारवाई करू शकतो. 
 

 

 

सीबीआयकरता स्वततं्र कायदा करण्याची मशफारस 

कें द्रीय अनवेषण संस्थेला (सीबीआय) ददलेले अगधकार अपुरे असल्याचे सांिनू, या महत्त्वाच्या 
संस्थेच्या कामकाजाचे ननयमन करणारा ७० वष ेजनुा कायदा हटवून तयाच्या जािी स्वतंत्र 
कायदा आणावा, अशी मशफारस एका कामममक, सावमजननक तक्रारी, ववगध व नयाय खातयाच्या 
संसदीय स्थायी सममतीने केली आहे. 
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कें द्रीय अनवेषण संस्थेच्या कामकाजाचे ननयमन सध्या ददल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅश्ललशमेंट 
(डीएसपीई) अ ॅक्ट १९४६ अनवये होते.  
 

आंतरराष्ट्रीय, दहशतवादी आणण संघदटत अशा व्यापक स्वरूपाच्या िनुह्ांच्या तपास करण्यात 
आवचयक ते कौशल्य असलेली सीबीआय ही भारतातील एकमेव यंत्रणा आहे.  
 

सीबीआयकरता स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा ववषय ववचारात घेण्यात आला असून, तयासाठी 
घटनादरुुस्ती करण्याची आवचयकता असेल.  
 

 

 

वाघांच्या सखं्येत देशात सहा टक्क््ांनी वाढ 

देशात वाघांची संख्या ६ टक्क््ानंी वाढल्याचा दावा तज््ांनी केला असून वाघांच्या संरक्षणासाठी 
तयांचे अगधवास व्यवश्स्थत ठेवले पादहजेत, असे मतही तयांनी व्यक्त केले. 

 

वाघांवर लक्ष ठेवण्यासाठीच्या व्यवस्थांबाबत आयोश्जत चचामसत्रास वाइल्ड लाइफ इश्नस्टट्ूट 
ऑफ इंडडयाचे मुख्य वै्ाननक वाय. व्ही.झाला यांनी सांगितले की, व्याघ्र संरक्षणासाठी केलेल्या 
उपायांमुळे वाघांची संख्या ६ टक्के वाढली आहे.  
 

सध्याच्या िणनेनुसार देशात २२०० रॉ्ल बेंिॉल टायिसम आहेत व ७९१० बबबटे आहेत. ते १३ 
व्याघ्र अभयारण्यात असून कॅमेरा रॅप पद्धतीने ही मोजणी केली आहे.  
 

नॅशनल टायिर कॉनझवेशन अ ॅथॉररटी या संस्थेने या चचामसत्राचे आयोजन केले होते. वाघ 
नसतील तर अनेक पररसंस्था घटक नष्ट्ट होऊ शकतात. जर वाघांचे संरक्षण झाले नाही तर 

https://1.bp.blogspot.com/--THamjjWbLU/WJv1VhyhvdI/AAAAAAAAB-g/dmdzKQ9a37ofkVsCx8yfYLQidEZUS7spACLcB/s1600/2-royal-bengal-tiger-praveen-siddannavar.jpg


 

 

अभयारण्ये वाळवंटे बनतील. व्याघ्र संवधमनासाठी जिात सवामत जास्त ननधी भारतात ददला 
जातो. 
 

 

 

ED प्रमुखांना २ वषाांचा श्स्थर कायमकाळ 

सक्त वसुली संचलनालयाचे (ईडी) प्रमुख कनामलमसिं यांना दोन वषाांचा श्स्थर कायमकाळ कें द्र 
सरकारने ७ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केला. मसिं यांना कायमकाळ देण्याबाबत सवोच्च नयायालयाने 
ननदेश ददल्याच्या पाच वमभूमीवर सरकारने हा ननणमय घेतला आहे. 
 

कनामलमसिं हे भारतीय पोमलस सेवेतील (आयपीएस) १९८४ च्या बॅचचे अगधकारी आहेत. िेल्या 
वषी ऑक् टोबरमध्ये मसिं यांची 'ईडी'च्या संचालकपदी ननयुक्ती करण्यात आली होती. ते या वषी 
ऑिस्ट मदहनयात ननवतृ्त होत आहेत. 
 

आता मंबत्रमंडळाच्या ननवड सममतीने तयांना दोन वषाांचा श्स्थर कायमकाळ देण्यास मंजरुी ददली 
आहे. हा कायमकाळ २७ ऑक् टोबर २०१६ पासून िहृीत धरण्यात येणार आहे.  
 

कें द्रीय दक्षता आयोि कायद्यातील तरतुदीनुसार मसिं यांना ककमान दोन वषाांचा कायमकाळ 
देण्याचे ननदेश सवोच्च नयायालयाने नुकतेच कें द्र सरकारला ददले होते. 
 

 

 

भारतीय वंशाच्या मशल्पकारला इस्राईलकडून पुरस्कार 

भारतीय वंशाचे प्रमसद्ध बब्रदटश मशल्पकार अननश कपूर (वय ६२) यांना १० लाख अमेररकन 
डॉलसमचा इस्राईलमधील प्रनतश्ष्ट्ठत पुरस्कार देऊन िौरववण्यात आले.  
 

सीररयन ननवाममसतांच्या हक्कासाठी तयांनी केलेल्या कामाबाबत आणण ज्युईश मूल्यांच्या 
बांगधलकीसाठी तयांना हा पुरस्कार देण्यात आला. 
 

सरकारने ननवाममसतांसाठी राबववलेल्या योजनांवर तयांनी कडाडून टीका केली होती. पुरस्कार 
देणाऱया सममतीचे अध्यक्ष नतन शारांश्स्कए यांनी कपूर हे एक अनतशय प्रभावशाली आणण 
नावीनयपणूम कलाकार असल्याचे या वेळी सांगितले.  



 

 

 

मंुबईत जनम झालेल्या कपूर यांचे वडील भारतीय, तर आई ज्युईश होती. पुरस्कारातून ममळालेला 
पैसा हा तयांनी युद्धातील िरजूंना देण्याचे ठरववले आहे. 
 

कपूर यांच्यासोबतच इतझहाक पलममन, नयूयॉकम  शहराचे माजी महापौर मायकल ललुमबिम आणण 
अमभनेते ददग्दशमक मायकल डग्लास यांनाही या पुरस्काराने िौरववण्यात आले आहे. 
 

 

 

जािनतक मदैानी स्पधेत रमशयावर बंदी 
उते्तजकाच्या ववळख्यातून अद्यापही रमशयन खेळाडू सुटलेले नाहीत असा ननष्ट्कषम काढल्यामुळे 
रमशयन खेळाडूनंा यंदाच्या जािनतक मैदानी स्पधेत भाि घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे.  
 

आंतरराष्ट्रीय अ ॅथलेदटक्स महासंघाने (आयएएएफ) तयांच्यावर घातलेली बंदी आणखी काही 
काळापयांत वाढवली आहे. ही स्पधाम ऑिस्टमध्ये लंडन येथे आयोश्जत केली जाणार आहे. 
आयएएएफचे अध्यक्ष व ज्येष्ट्ठ ऑमलश्पपकपटू सेबॅश्स्टयन को यांनी ही मादहती ददली. 
 

रमशयावर नोव्हेंबर २०१५ मध्ये पंधरा मदहनयांकररता बंदीची कारवाई केली होती. रमशयाचे खेळाडू 
ितवषी ररओ येथील ऑमलश्पपकपासून वंगचत रादहले होते. हा मोठा धक्का ममळाल्यानंतरही 
तेथील उते्तजकाचे प्रमाण अपेक्षेइतके कमी झालेले नाही, असे पाहणीत ददसून आले आहे. 
 

 

 

कृष्ट्णवववराच ेअवशषे सापडले 

आपल्या आकाशिंिेच्या टोकाला असलेल्या प्रचंड वस्तुमानाच्या कृष्ट्णवववराचे अवशषे सापडले 
आहेत. अनतशय वेिाने कफरणाऱया वैश्चवक मेघाच्या ववचलेषणातून हे शक्य झाले आहे. 
 

तुलनेने शांत कृष्ट्णवववरे शोधली जाण्याची ही सुरू वात आहे. अशी लधावधी कृष्ट्णवववरे 
आकाशिंिेत असून आतापयांत फार थोडी िवसली आहेत. कृष्ट्णवववरे काळी असल्याने व तयातून 
प्रकाश बाहेर पडत नसल्याने ती सापडणे अवघड असते. 
 

जपानमधील ककयो ववद्यापीठाचे मासाया यामादा व टोमाहारू ओका यांनी एएसटीइ ही गचलीतील 



 

 

दबुीण व नोबेयामा रेडडओ वेधशाळेतील ४५ मीटरची रेडडओ दबुीण यांचा वापर करून, 

सुपरनोव्हाचे अवशषे ‘डलल्यू ४४’ च्या आजबूाजलूा असलेल्या रेणवीय ढिाचे ननरीक्षण केले. ते 
अवशषे १० हजार प्रकाशवषे दरू आहेत. 
 

 

 

तांदळाची रोि व कीडमुक्त प्रजाती चीनमध्ये ववकमसत 

गचनी वै्ाननकांनी तांदळाची नवी प्रजाती तयार केली असून ती रोिप्रनतकारक व कीटकांना दाद 
न देणारी आहे. जनुकाधाररत ब्रीडडिं चीप तंत्र्ान तयात वापरण्यात आले आहे. भाताची नवीन 
प्रजाती एवप्रलमध्ये हेलाँिश्जयांि प्रांतात तयार करण्यात आल्याचे राष्ट्रीय बबयाणे िटाने जाहीर 
केले आहे. 
 

श्जनोम वाइड गचप ततं्र्ानाने नवीन प्रजाती तयार केली असून ती वपकांवरील समस्येवर मात 
करू शकते असे तयांनी सांगितल्याचे मशनहुआ वतृ्तसंस्थेने पहटले आहे.  
 

 

 

अमेररकेकडून भारताला सरंक्षण भािीदाराचा दजाम 
अमेररकेच्या मािीलवषीच्या अथमसंकल्पातील तरतुदीमुळे भारत व अमेररका यांच्यातील संरक्षण 
सहकायम वाढणार आहे. यामध्ये भारताला अमेररकेचा प्रमुख संरक्षण भािीदार पहणनू स्थान 
देण्यासाठी ववशषे उपाययोजना करण्यात आल्या होतया. 
 

अमेररकेकडून भारताला महत्त्वपूणम सामररक भािीदाराचा दजाम देण्यात आला आहे. तयासाठी 
अमेररकेने देशाच्या ननयामत ननयंत्रण कायद्यात महत्त्वाचे बदल केले आहेत. हे बदल 
भारताच्यादृष्ट्टीने फायदेशीर ठरणार असून तयामुळे तंत्र्ान आणण शस्त्रास्त्रांचे हस्तांतरण सुलभ 
होणार आहे.  
 

अमेररकेच्या नव्या ननयामत ननयंत्रण कायद्यानुसार संहारक शस्त्रास्त्रांचा अपवाद विळता 
लष्ट्कराशी संबंगधत व्यापारी सामुग्रीची आयात करणाऱया भारतीय कंपनयांना पूवममंजरूी ममळणार 
आहे. तयामुळे केवळ अपवादातमक पररश्स्थतीत भारताला परवाना नाकारण्यात येऊ शकतो. 
 



 

 

िेल्या पाच वषामत भारत आणण अमेररकेत संरक्षण सामुग्रीच्या खरेदीसाठी तलबल ५०० कोटींचे 
व्यवहार झाले होते. आता नव्या कायद्यानुसार या व्यवहारांसाठी आवचयक असलेल्या ८१० 
परवानयांना आपोआप मंजरूी ममळणार आहे.  
 

यापैकी बहुतेक परवाने हे एअरोस्पेस आणण ग्राऊंड व्हेईकलशी संबंगधत होते. यामशवाय, नव्या 
कायद्यानवये २५ टक्क्यांपेक्षा कमी अमेररकन घटक असलेल्या सामुग्रीच्या खरेदीसाठी भारतीय 
कंपनयांना अमेररकी कायद्याची पुनहा परवानिी घेण्याची िरज नाही. 
 


